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 «Вікенд в Празі!» 
Львів – Прага – Львів 

 
3 дні в Празі  

+ можливість відвідати Дрезден і Карлові Вари 
Дати виїздів: 

 

Вартість туру – 63€  
Діти до 12 р – 50€ (при розміщенні з 2 батьками) 

 

 

Листопад 2017 Лютий 2018 Березень 2018 Травень 2018 Червень 2018 

22 13 20 29 3 

День 
1 

16:00 – Виїзд зі Львова.  
Нічний переїзд по території Польщі. 

День 

2 

Прибуття в Прагу.  

09:00 – оглядова екскурсія "Зустріч з Прагою". В лабіринтах маленьких вуличок 

ви поринете в таємничу атмосферу Старого міста: стародавня Порохова вежа, 

Становий театр, який пам'ятає ще Великого Моцарта. 

Поселення в готель. Вільний час в Празі. 

У вечірній час рекомендуємо прогулянка на кораблику по Влтаві (30€) або 

відвідати екскурсію "Пивними дорогами Праги" (25€).  

Повернення в готель. Ночівля в готелі (Прага). 

День 

3 

Сніданок. Вільний час у Празі.  

09:00 - Пропонуємо факультативну поїздку «Дрезден – столицю Саксонії»(40€). 

Протягом 7 століть місто було резиденцією герцогів і королів. Дрезден відомий 
своїми архітектурними ансамблями, незліченними скарбами музеїв, колекціями 

живопису і прекрасною панорамою берегів Ельби. Тут було винайдено першу 

європейську порцеляну і перша оригінальна система європейських 

гімназій. Екскурсія Старим містом - Театральна площа з Дрезденською оперою в 

центрі. Розкішні будови Цвінгера, Резиденція правлячої династії Веттинів, «Балкон 
Європи» - тераса Брюля. Вільний час в Дрездені. 

Повернення в Прагу. Ночівля в готелі (Прага). 

День 

4 

Сніданок. Вільний час у Празі.  

09:00 - Пропонуємо відвідати курорт світого рівня - Карлові Вари (30). Це 

царство мінеральних джерел, лікеру Бехеровка, скла та порцеляни. Місто з чудовою 

архітектурою, солодким запахом вафель та романтичною музикою курортних 
оркестрів. Атмосфера, в якій захочеться побути якнайдовше… Повернення в Прагу. 

20:00 - Вечір в середньовічній корчмі з розважальною програмою (40€). 

23:00 - Повернення в Україну. Нічний переїзд територією Чехії, Польщі. 

День 

5 
Прибуття у Львів орієнтовно 12:00 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом  
- проживання в готелі 3* зі сніданком  
- екскурсія по Празі  
- супровід керівника групи 
- страхування 

У вартість не включено: 
- вхідні квитки та ексурсії 
- проїзд у громадському транспорті 
- особисті витрати 
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